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Indledning
Kommunalbestyrelsen kan med hjemmel i § 24 a i lov om folkeskolen beslutte, at en
folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et kommunalt dagtilbud oprettet efter § 7 i lov
om Socialservice i landdistrikter m.v. skal have fælles ledelse, og fælles bestyrelse.
Denne vedtægt gælder for fællesbestyrelser i Aabenraa Kommune for skoler og dagtilbud
oprettet efter § 24 a. i folkeskoleloven.
Folkeskolelovens regler om skolebestyrelser danner grundlag for fællesbestyrelsen for
folkeskolen og det kommunale dagtilbud med de tilpasninger, der følger af, at dagtilbuddet og
skolen har forskelligt lovgrundlag. For skoledelen gælder ”Bilag og underbilag til
styrelsesvedtægten på skoleområdet i Aabenraa Kommune”.
For dagtilbudsdelen gælder endvidere Aabenraa Kommunens ”Vedtægt for kommunale
Institutioner under dagtilbud”. (Godkendt af Aabenraa Byråd den 30. marts 2011).

Fællesbestyrelsens sammensætning
Fællesbestyrelsen består af
 7 eller 9 forældrerepræsentanter
 2 medarbejderrepræsentanter
 2 elevrepræsentanter
 eventuelt indtil 2 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelse og
foreninger, der alle har stemmeret jf. Folkeskolelovens § 41 og 42
Medlemmerne til fællesbestyrelsen vælges ud fra følgende
Skoledelen
4 eller 5 forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere (ved henholdsvis 7 eller 9
medlemmer) vælges af og blandt forældre med børn i skoledelen.
Valgperioden er 4 år.
Dagtilbudsdelen
3 eller 4 forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere (ved henholdsvis 7 eller 9
medlemmer) vælges af og bland forældre med børn i dagtilbuddet.
Valgperioden er 2 år.
Medarbejderrepræsentanter
1 medarbejderrepræsentant vælges af og blandt medarbejdere i skoledelen.
1 medarbejderrepræsentant vælges af og blandt medarbejdere i dagtilbuddet
Valgperioden er 1 år.
Elevrepræsentanter
2 elevrepræsentanter vælges af og blandt skoledelens elever.
Valgperioden er 1 år.
Lokalrepræsentation
Indtil 2 repræsentanter. Forude for hvert bestyrelsesvalg træffer fællesbestyrelsen beslutning
om, hvorvidt der skal være repræsentation fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv eller
uddannelsesinstitutioner i bestyrelsen. Beslutningen gælder for hele valgperioden (4 år).
Eventuel repræsentation vil ikke reducere antallet af forældrevalgte medlemmer.
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Konstituering
På fællesbestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne til
formand ved simpelt flertal.
Lederen for den samdrevne institution er sekretær for fællesbestyrelsen og deltager i møderne
uden stemmeret.

Opgaver og beslutninger
Skoler, som har fællesbestyrelse med et kommunalt dagtilbud, er selvstændige
forvaltningsmyndigheder, jf. Forvaltningslovens § 28 stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal sikre
arbejdsgange, der overholder gældende regler om tavshedspligt.
Fællesbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Fællesbestyrelsen varetager de opgaver der er henlagt hertil i lov om folkeskolen og
dagtilbudsloven.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Fællesbestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de rammer, der er fastsat af Byrådet.

Budget
Der skal udarbejdes særskilt budget og regnskab for skoledelen og dagtilbudsdelen.
Kommunen fastsætter forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud på grundlag af det
særskilte budget og regnskab for dagtilbuddet. Fællesbudget kan kun udarbejdes i den
udstrækning, at det er muligt at udskille udgifterne til dagtilbuddet.

Tilsyn
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med det kommunale dagtilbud, jf. § 16 i Lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vedtaget af Aabenraa Byråd, den

2015.
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